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Umiejętności

Programuję od ponad 10 lat, od 5-ciu na pełny etat. Zazwyczaj byłem jedyną albo najbardziej
doświadczoną osobą w realizowanych projektach, sam rozwiązywałem problemy z różnych
dziedzin developmentu i podejmowałem decyzje. Nauczyło mnie to samodzielności ale
chętnie pracuję w zespole i wymieniam doświadczenia. Ciągle doskonalę swój warsztat,
rozwijam znajomość praktyk takich jak TDD, DDD, CI/CD.

Doświadczenie

PHP5/7, OOP, SOLID, PSR

2016-04 -

MBE group Sp. z o.o.

Yii Framework - zaawansowany

2018-05

Programista PHP
Zakres obowiązków:

Laravel 5 - zaawansowany

• Organizacja procesu pracy programistów.

ZF 1 - średnio zaawansowany

• Analiza, projektowanie i implementacja nowych funkcjonalności systemu
ATS oraz portali ogłoszeniowych.

Symfony 3/4 - podstawowy

• Przeglądy kodu, wsparcie młodszych programistów.

SQL (MySQL, MariaDB, PostgreSQL)

• Dobór technologii, prace administracyjne na serwerach.

NoSQL (MongoDB, Elasticsearch, Redis)

• Przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych.
• Współpraca z wykonawcami zleconego oprogramowania.

TDD (PHP Unit, phpspec) - podstawowy

Osiągnięcia:

DDD, CQRS - podstawowy

Stworzyłem zdecydowaną większość backendu dla nowej wersji portalu

HTML, CSS (SASS, LESS), JavaScript

KarierawFinansach.pl, przygotowałem również API dla aplikacji mobilnych.

Bootstrap, jQuery, Semantic UI, Gulp

Przystosowałem system ATS Appmanager do działania w modelu SaaS.
Zorganizowałem pracę zespołu począwszy od analizy zadań po deployment.

Konfiguracja serwerów na potrzeby
aplikacji
Postawy znajomości Java, C, C++, C#

2015-11 -

Synerway S.A.

2016-02
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Zakres obowiązków:

Język angielski - B1

• Rozwój oprogramowania dla touroperatorów w modelu SaaS bluevendo.pl.

Proces i narzędzia
Znajomość podejścia zwinnego - Scrum,
AgilePM

2013-01 -

SSF.io

2015-11

Programista PHP
Zakres obowiązków:

Git, model Git flow

• Rozwój dedykowanego oprogramowania dla klientów firmy.

Github, Bitbucket

• Wsparcie młodszych programistów.

Bitbucket Pipelines, podstawy CI/CD

• Komunikacja z klientem i doradztwo w zakresie wyboru technologii.

JIRA, JIRA SD, Confluence, Sentry
PHP Storm

2012-07 -

Drukarnia Aktpress

2013-01

Webdeveloper
Zakres obowiązków:

Vagrant, Docker

• Integracja serwisu WWW z oprogramowaniem web2print.
• Komunikacja z developerami.

macOS, Linux, Windows

• Raportowanie błędów.

Certyfikaty

• Obsługa e-sprzedaży.

2018-02

2009 -

Professional Scrum Master level I (PSM I)

do dziś

Freelancer
• Tworzenie stron WWW, systemów CMS oraz dedykowanego

2017-11

oprogramowania.

AgilePM Foundation

• Rozwój i utrzymanie stron WWW, aplikacji webowych.
• Modyfikacje w dostarczonym oprogramowaniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U.
2016 r. poz. 922).

Kursy
2017-11

Agile Project Management Foundation

2017-11

Przygotowanie zespołu programistycznego do pracy w SCRUM

2015

Bezpieczeństwo aplikacji opartych o PHP

Wybrane projekty
KarierawFinansach.pl
Opis: Portal pracy dedykowany finansistom.
Zakres prac: przygotowanie od podstaw nowej wersji serwisu (backend) oraz drobne prace
na frontendzie, API dla aplikacji mobilnych, stworzenie mechanizmu automatycznych
importów ogłoszeń oraz powiadomień push/mail.
Zdobyte doświadczenie: PHP7, bazy danych NoSQL, Laravel, Lumen, praca w Scrum,
Swaggerhub, CQRS.
Appmanager.pl
Opis: System do elektronicznej obsługi procesu rekrutacji.
Zakres prac: rozwój i utrzymanie aplikacji, przygotowanie aplikacji do działania w modelu
SaaS. Zaproponowałem i wdrożyłem wiele funkcjonalności pozwalających na dostosowanie
instancji do procesów panujących w firmach klientów, np. custom fields, dynamiczna
konfiguracja formularzy, mechanizm dedykowanych szablonów.
Zdobyte doświadczenie: architektura multi-tenant, automatyzacja deploymentu,
organizacja procesów pracy zespołu.
Generator Wniosków o Dofinansowanie NCBR
Opis: Aplikacja służąca do składania i procesowania wniosków o dofinansowanie
z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Zakres obowiązków: poprawa błędów, testy generatorów dla nowych konkursów,
tworzenie nowych funkcjonalności.
Zdobyte doświadczenie: praca przy wytwarzaniu oprogramowania dla sektora publicznego.
BlueVendo.pl
Opis: System obsługi rezerwacji wycieczek oraz zarządzania firmą i ofertą dla branży
turystycznej.
Zakres prac: rozwój aplikacji o nowe funkcjonalności oraz bieżące wymagania klientów.
Zdobyte doświadczenie: praca w Scrum, baza danych PostgreSQL, oprogramowanie SaaS.
Telemedi.co
Opis: Platforma do przeprowadzania konsultacji medycznych online za pomocą czatu video,
audio lub wiadomości tekstowych.
Zakres prac: stworzenie systemu konsultacji oraz API dla aplikacji mobilnych.
Zdobyte doświadczenie: obsługa komunikacji real-time za pomocą websockets.
Przewodnik Magdy Gessler
Opis: Aplikacja mobilna będą interaktywną wersją książki "101 najlepszych restauracji
i hoteli w Polsce – przewodnik 2014/2015".
Zakres prac: stworzenie hybrydowej aplikacji na platformy Android, iOS i WP.
Zdobyte doświadczenie: tworzenie hybrydowych aplikacji moblinych za pomocą Phonegap.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U.
2016 r. poz. 922).

